Deniz Harp Okulunda eğitim görmek istiyorum, ne yapmalıyım?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) seçim aşamaları iki aşamadan oluşmaktadır.
Birinci seçim aşaması 2018 yılı MSÜ Sınavı ile tercih sürecinden oluşmaktadır. Deniz Harp
Okulunda eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 yılı
MSÜ Sınavına katılmış ve belirlenen taban puanı almış olmalıdır. 2018 yılı MSÜ sınav başvuruları
09 Ocak – 15 Şubat 2018 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sitesinden yapılabilecektir. 2018
yılı MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip www.msb.gov.tr internet adresinde açılacak
tercih ekranında Deniz Harp Okulunu seçmelidir.
Birinci seçim aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci seçim aşamalarına davet
edilmektedir. (Başvuru yapan adaylar www.msb.gov.tr internet adresinden durumlarını ve
yapacakları işlemleri takip etmekte yükümlüdür. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmamaktadır.)
İkinci seçim aşaması Fiziki Yeterlilik Testi ve mülakattan oluşmaktadır. İkinci seçim aşamalarında
başarılı olan adaylara ait Fiziki Yeterlilik Testi, mülakat, ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
puanları dikkate alınarak oluşturulan “Aday Sıralama Puanları” tespit edilir.
İkinci Seçim Aşaması sonuçları, YKS sonuçlarının açıklanmasını müteakip sadece www.msb.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir. Kontenjana giren ve olumlu sağlık raporu alan adayların kayıt
işlemleri 13 – 15 Ağustos 2018 (asil) ve 16 – 31 Ağustos 2018 (yedek) tarihleri arasında
yapılacaktır. (Başarılı olarak kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ve ihtiyaç
halinde çağrılabilecektir.)
Deniz Harp Okulunda eğitim kaç yıldan oluşmaktadır?
Deniz Harp okulunda İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıl süreli lisans düzeyinde eğitim
verilmektedir.
Deniz Harp Okulunda hangi bölümler vardır? / Deniz Harp Okulunda hangi dersler
okutulmaktadır?
İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan Deniz Harp Okulu öğrencileri, 1. sınıfta temel fen ve
sosyal bilimler ağırlıklı ortak dersler okumakta ve 2. sınıftan itibaren, istekleri, başarıları ve Deniz
Kuvvetleri Komutanlığınca öngörülen kontenjanlar göz önüne alınarak bölümlere ayrılmaktadır.
Deniz Harp Okulunda öğrencilerimiz Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği
olmak üzere 5 farklı dalda lisans düzeyinde eğitim almaktadır.
Deniz Harp Okulunda verilen diplomanın geçerliliği nedir?
Deniz Harp Okulundan mezun teğmenlere subay diplomasının yanı sıra ulusal ve uluslararası
denkliği/geçerliliği olan mühendislik lisans diploması verilmektedir.
Deniz Harp Okulunda askeri eğitim var mıdır?
Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek, çağdaş bir asker ve
denizci olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları düzenlenmektedir. Askeri eğitimler,
Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin subay ve yöneticilerinin yönetimi ve denetiminde yapılmaktadır.
Öğrencileri gemi ve deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasını yaptırmak ve
göreve hazırlamak amacıyla yıl içerisinde, eğitim botlarında, okul ve donanma gemilerinde
uygulamalı deniz eğitimleri yapılmaktadır.

Deniz Harp Okulunda öğrencilere ne tür olanaklar sunulmaktadır?
Deniz Harp Okulunda okuyan öğrencilerin yeme, yatma, giyim, sağlık ve her türlü eğitim/öğretim
masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Parasız yatılı eğitim yapan Deniz Harp Okulunda
öğrenciler; 4 kişilik modern dizayn edilmiş odalarda kalmakta, her türlü ihtiyaçları en iyi şekilde
karşılanmaktadır.
Ayrıca öğrencilere izinlerinde yapacakları özel harcamalar için sınıflarına göre, teğmen maaşının
belirli bir yüzdesi harçlık olarak verilmektedir. 18 yaşından itibaren sosyal güvenlik kurumuna
kaydedilen öğrenciler, böylece emekliliğe sayılacak hizmetlerini öğrencilikten itibaren saydırma
imkanına sahip olmaktadırlar.
Deniz Harp Okulunda ne tür sosyal faaliyetler bulunmaktadır?
Öğrenciler ilgi alanlarına göre; maket gemi, satranç, sinema, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, sualtı
sporları, elektronik, bilgisayar, meteoroloji ve gemicilik gibi kulüp faaliyetlerine katılmaktadırlar.
Ayrıca, her hafta öğrencilere bir vizyon filmi gösterime sunulmakta, seçkin tiyatro ve müzik
gruplarının okulumuzda gösteri yapmasına imkan tanınmaktadır.
Modern spor tesislerine sahip Deniz Harp Okulunda kapalı-açık spor salonları, kapalı yüzme
havuzu, atış poligonları, çok sayıda halı saha, basketbol sahaları ve tenis kortları mevcuttur.
Deniz Harp Okulunda Türkiye’nin en büyük kayıkhanelerinden biri bulunmakta olup çok sayıda yat
ve yelkenli tekne genç bahriyelilerin istifadesine sunulmaktadır. Genç bahriyelilerin yıl içerisinde
İtalya, Romanya, Polonya başta olmak üzere diğer Deniz Harp Okullarında düzenlenen
uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.
Deniz Harp Okulundan mezun olduğumda beni hangi olanaklar beklemektedir?
Deniz Harp Okulunu başarı ile bitiren öğrenciler, o yılın 30 Ağustos tarihinde Teğmen rütbesi
alarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının modern suüstü gemileri, denizaltıları, helikopter ve uçak
birliklerine atanarak onurlu ve güvenli bir geleceğe adım atacaklar, mezun oldukları gün maaş
almaya başlayacaklar ve kendileri ile aile bireyleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal,
sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olacaklardır.
Ayrıca mezun olan Teğmenler, Deniz Subayı ve Lisans diplomalarının yanı sıra dünya çapında
geçerliliği olan “Uzak Yol Vardiya Zabitliği” ve “Uzak Yol Vardiya Mühendisliği” yeterliliği
kazanmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunları helikopter/uçak pilotu olabilir mi?
İstekli olan bahriyeliler, Deniz Harp Okulundan mezun olduktan sonra sağlık koşullarını
sağlamalarını ve uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlamaları durumunda her yıl ihtiyaç duyulan
sayıda helikopter ve uçak pilotu olabilmektedirler.
Mezun olan Teğmenler, 2023 yılında hizmete girecek Türkiye’nin ilk uçak gemisi (LHD) TCG
ANADOLU’da görev yapma ve bu gemide uçuş yapacak F-35 tipi savaş uçaklarında savaş pilotu
olma şansına sahip olacaklardır.

Deniz Harp Okulunda bir bahriyelinin günü nasıl geçer?
Deniz Harp Okulunda gün saat 06.00’da başlar. Kahvaltıdan sonra altı akademik ders saati vardır.
Bir ders saati 45 dakikadır. Bahriyeliler, akademik derslerden sonra öğle yemeğini müteakip yelken
ve kürek eğitimi, temel beden eğitimi, yüzme eğitimi ve temel askerlik eğitimleri alırlar. Askeri
eğitimlerden sonra bahriyeliler, sosyal kulüp çalışmalarına ve spor branşlarında takım faaliyetlerine
katılabilir. Dileyen öğrenciler askeri eğitimlerden sonra serbest spor yapabilir. Bahriyelinin bir günü
akşam yemeği sonrası kendilerine özgü modern yatakhanelerinde akademik ders etüdü ile
tamamlanır.
Cumartesi ve Pazar günleri genç bahriyeliler izinli olarak birlik dışına çıkabilirler; izinlerini okulda
geçiren öğrenciler ise serbest olarak sosyal ve sportif faaliyetlere katılabilirler.
Deniz Harp Okulunda öğrenciler yaz kamplarında neler yapmaktadır?
Akademik yıl sonlarında, Deniz Harp Okulu 1. sınıf öğrencileri okul/donanma bağlısı gemiler ile
Karadeniz’e kıyısı olan yurt içi/yurt dışı limanlarını, 3. sınıf öğrencileri açık deniz tatbikatı ile
Fransa, İtalya, İspanya ve diğer Akdeniz ülkelerindeki limanları ziyaret ederek, 4. sınıf öğrencileri
ise donanma gemilerinde staj yaparak, deniz eğitiminin yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın önemli
limanlarını tanıma olanağı bulmaktadırlar.
Deniz Harp Okuluna müracaatta bulunmak için yüzme bilmek zorunda mıyım?
HAYIR. Deniz Harp Okuluna müracaatta bulunmak için yüzme bilme şartı aranmamaktadır. Deniz
Harp Okulunda alanında uzman eğitici personel tarafından ileri seviyede yüzme eğitimi
verilmektedir. Öğrencilerimiz kapalı yüzme havuzumuzda verilen yüzme eğitimlerini başarı ile
tamamlamak zorundadırlar.
Geçmiş yıllarda liselerden mezun olanlar Deniz Harp Okuluna giriş için müracaatta
bulunabilir mi?
Gün ve aya bakılmaksızın en fazla 20 (yirmi) yaşında olan (1998 ve sonrası doğumlu) (Yaş hesabı,
içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde
edilen rakam 20 ve daha küçük olmalıdır) ve dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında lise ve
dengi okullardan mezun olan (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar) adaylar
eğitimlerine ara vermiş olsalar dahi müracaatta bulunabilirler.

